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	 การดำาเนินธุรกิจในปี	 2562	นี้	 ไออาร์พีซีมุ่งม่ันพัฒนายกระดับ 
การกำากับดูแลกิจการที่ดีให้เข้มข้นขึ้น	โดยยึดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
ท่ีดีตามมาตรฐานสากล	ในช่วง	6	เดือนท่ีผ่านมา	บริษัทฯ	มีการดำาเนินงาน
สร้างความเตบิโตทางธรุกจิ	พร้อมคำานงึถึงความรบัผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้ม
และสังคม	อาทิ

•	 บริษัทฯ	แต่งต้ังกรรมการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามองค์ประกอบ 
และข้อบังคับของบริษัทฯ	ทดแทนตำาแหน่งที่ว่างและครบวาระ	จำานวน	
5	 ท่าน	 เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ	 เป็นไป 
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

•	 บริษัทฯ	มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีความโปร่งใส	และได้รับการยกย่อง
อย่างเปิดเผยต่อสาธารณะ	 รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และ 
ความเชือ่ถอืกบันกัวเิคราะหแ์ละนกัลงทนุ	สง่ผลใหบ้รษิทัฯ	ไดร้บัรางวลั
ประเภทองค์กร	Best	 Investor	Relations	Company	จากนิตยสาร	
Corporate	Governance	Asia	ต่อเนื่องเป็นปีที่	6	

•	 บริษัทฯ	 ได้จับมือพันธมิตร	 เพิ่มทางเลือกในการใช้นำ้ามันจากขยะ
พลาสติก	ที่แปรรูปด้วยเทคโนโลยีไพโรไลซิส	 ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า 
กลับมาใช้ใหม่	 ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ลดปัญหาขยะ 
ล้นเมืองได้	560	ตัน/เดือน	 ช่วยแก้ปัญหาขยะพลาสติกได้อย่างย่ังยืน	
และสนับสนุนแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน	(CIRCULAR	ECONOMY)

•	 บริษัทฯ	 ใช้เม็ดพลาสติก	HDPE	 เกรดพิเศษที่พัฒนาขึ้นสำาหรับ 
ผลิตทุ่น	 ในโครงการติดต้ังโรงผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์แบบลอยนำ้า	หรือ	
Floating	solar	ขนาด	12.5	MWp.	และจะนำากระแสไฟฟ้ามาใช้ใน	
Polypropylene	plant	ของบริษัทฯ	 เพื่อลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ได้
จากโรงไฟฟ้าถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ	ช่วยให้โรงงาน	PP	สามารถ 
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้กว่า	 10,510	 ตัน	 ต่อปี	 
(หรือเทียบเท่ากับการปลูกป่า	10,000	ไร่)	เป็นต้น
		 การดำาเนินการดังกล่าวสะท้อนศักยภาพการบริหารงานที่มี 
ความเปน็มอือาชพี	มกีารใสใ่จสงัคม	ชมุชน	สิง่แวดลอ้ม	ภายใต้การดูแล
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล
		 ต่อเนื่องจากวารสารผู้ถือหุ้นฉบับที่แล้ว	บริษัทฯ	นำาส่งรายงาน 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	 2562	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจทาน
ความถูกต้องของรายงานฯ	ซ่ึงเม่ือครบกำาหนดในวันท่ี	10	มิถุนายน	2562	
ขอเรียนให้ทราบว่าไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดขอแกไ้ขหรอืทกัทว้ง	จงึถอืวา่รบัรอง
รายงานการประชมุแลว้	ทัง้นี	้หากมขีอ้คดิเหน็เพิม่เตมิประการใดสามารถ
แจ้งได้ท่ี	E-mail	:	corp.branding@irpc.co.th	ค่ะ
		 สุดท้ายนี้ 	 บริษัทฯ	 ใคร่ขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นพบปะประจำาปี 
กนัอกีครัง้กับกิจกรรมเยีย่มชมบรษิทัประจำาป	ี2562	ทา่นใดสนใจเขา้รว่ม
กิจกรรมสามารถติดตามรายละเอียดการลงทะเบียนได้ในหน้า	20-23	
แล้วพบกันในกิจกรรมเย่ียมชมบริษัทฯ	นะคะ	สวัสดีค่ะ

Editor’s Note
	 IRPC	Business	operations	in	2019	is	committed	to	elevating	and	
enhancing	 good	 corporate	 governance	 by	 adhering	 to	 the	 
criteria	 and	 best	 practices	 in	 accordance	with	 international	 
standards.	During	the	past	6	months,	the	Company	has	implemented	
business	 growth	 with	 regard	 to	 environmental	 and	 social	 
responsibility	 including;

• The	 Company	 has	 appointed	 5	 directors	with	 complete	 
qualifications	according	to	the	company	regulations	 in	replacement	
of	the	vacant	and	by-rotation	positions	 in	order	 for	the	board	of	
directors	to	seamlessly	and	effectively	perform	their	duties.	

• The	 Company	 discloses	 information	 with	 transparency	 
and	has	been	publicly	 recognized	 for	 its	 credibility	 and	strong	 
relationship	with	analysts	and	investors.	As	a	result,	the	Company	
was	 granted	Best	 Investor	Relations	Company	 from	Corporate	 
Governance	Asia	magazine	for	the	6th	consecutive	year.

• The	Company	collaborates	with	its	business	partners	to	use	oil	
produced	 from	plastic	wastes	with	 Pyrolysis	 technology	 to	 
encourage	recycled	product	and	minimize	environmental	 impact,	
reducing	overflowing	wastes	of	560	tons	per	month	with	sustainable	
waste	management	solutions	and	a	support	for	Circular	Economy	
model.

• The	Company	uses	 specialty-grade	HDPE	polymers	 for	 the	
production	of	buoys	as	part	of	the	12.5	MWp	Floating	Solar	power	
plant.	The	electricity	power	generated	from	the	floating	solar	panels	
will	be	used	for	 its	Polypropylene	plant	as	a	method	to	reduce	its	
dependency	on	coal	and	natural	gas-generated	power,	helping	the	
PP	factory	to	reduce	the	amount	of	greenhouse	gas	emissions	by	
more	than	10,510	tons	per	year	 (or	equivalent	to	planting	10,000	
rai	of	wild	plants).	
	 Such	actions	reflect	the	professionalism	in	the	operations	with	
responsibility	for	its	society,	communities,	environment	and	a	balance	
of	stakeholder	management.	
	 Continued	 from	 the	 last	 issue	of	 Your	 IRPC,	 the	Company	 
distributed	 the	minutes	 of	 the	 Annual	 General	Meeting	 of	 
Shareholders	2019,	which	was	due	on	10	June	2019,	for	shareholders	
to	 review	 the	accuracy	of	 the	 report.	Please	be	 informed	 that	
there	was	no	amendment	request	or	objection	from	any	shareholders.	
The	minutes	of	the	meeting	 is,	 therefore,	approved.	Should	there	
be	any	further	comments,	please	send	them	to	E-mail:	corp.branding 
@irpc.co.th
	 Finally,	the	Company	would	like	to	 invite	the	shareholders	to	
meet	 again	 during	 the	 annual	 Plant	 Visit	 2019.	 For	 those	 
interested	 in	 joining	the	event,	please	see	the	registration	details	
on	page	20-23.	We	will	see	you	at	the	Plant	Visit.	Good	bye.

ปิยดา จงพยุหะ
กองบรรณาธิการ





เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 
เป็นพระมหากษัตริย์ (รัชกาลที่ 10)

เทิดพระเกียรติ

 คุณนพดล	ป่ินสุภา	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)	พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน	ร่วมกับจังหวัดระยอง	

โดยมี	คุณธีรวัฒน์	สุดสุข	รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง	เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ในกิจกรรม

รวมใจเทิดพระเกียรติ	 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	พุทธศักราช	2562	ณ	ลานกิจกรรม	หน้าโรงงาน	 IRPC	 เมื่อวันท่ี	10	

พฤษภาคม	ท่ีผ่านมา	นอกจากน้ี	คณะผู้บริหารและพนักงาน	IRPC	หน่วยงานราชการ	องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	และประชาชนกว่า	500	คน	

แต่งกายเสื้อสีเหลืองแสดงความจงรักภักดีแปรอักษรเป็นเลข	๑๐	และทำากิจกรรมหัวใจอาสาร่วมกับแขวงการทางจังหวัดระยอง	ปรับปรุง 

ภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะหน้าโรงงานและด้านข้างโรงงาน	โดยทำาความสะอาด	ปรับปรุงพื้นที่บริเวณโดยรอบ	พร้อมกำาจัดขยะและวัชพืช

ต่างๆ	เพื่อให้เกิดความสวยงามพร้อมเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

รวมใจ
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เทิดพระเกียรติ
 ปฏิบัติ งานโครงการประดับพระบรมฉายาลักษณ์พร้อม 

เครือ่งสกัการะเฉลมิพระเกยีรตบิรเิวณหนา้โรงงานและคลงันำา้มนัตา่งๆ

	 -	โครงการเฉลิมพระเกียรติคลังนำ้ามันไออาร์พีซีพระประแดง

	 -	กิจกรรมตักบาตรคลังนำ้ามันไออาร์พีซีพระประแดง

	 -	โครงการถวายเทียนจำานำาพรรษาคลังนำ้ามันไออาร์พีซีอยุธยา

	 -	กิจกรรมตักบาตรเฉลิมพระเกียรติหน้าอาคาร	10	ปี	 โรงงาน 

	 	 ระยองและทอดผ้าป่าสามัคคี	สมทบทุนสร้างพระอุโบสถ

	 	 ณ	วัดสันติวนาราม	จ.จันทบุรี

	 -	โครงการปลูกป่าชายเลนคลังนำ้ามันไออาร์พีซีชุมพร

 กิจกรรมหัวใจอาสาโดยพนักงาน	ไออาร์พีซี	 ร่วมกับกลุ่มชมรม

อนุรักษ์ป่าชายเลน	และชุมชน	รวมกว่า	200	คน	ปรับปรุงภูมิทัศน์

บริเวณป่าชายเลน	ทำาความสะอาด	เก็บขยะ	ตัดแต่งก่ิงไม้	เพาะกล้าไม้	

และสร้างคอนโดฯ	 เพื่อเป็นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์นำ้า	ณ	หอชมวิว

เฉลิมพระเกียรติ	ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน	พระเจดีย์กลางนำา้	

เน่ืองในวันส่ิงแวดล้อมโลก	โดยนายวรวุฒิ	ศิวะเพ็ชรานาถ	รองกรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่	สายปฏิบัติการผลิตปิโตรเคมีและการกล่ัน	บริษัท	ไออาร์พีซี	

จำากัด	 (มหาชน)	และนายภุชงค์	สฤษฎีชัยกุล	ผู้อำานวยการสำานักงาน

บรหิารจัดการทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ที	่1	เปน็ประธานเปดิงาน

	 -	โครงการฟื้นฟูป่าชายเลนคลองก้นปึกหลังโรงงานระยอง

	 -	โครงการหัวใจอาสาไออาร์พีซีพ้ืนท่ีต่างๆ	รอบเขตประกอบการฯ

	 -	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	รพ.สต.ตะพง

	 -	โครงการป้องกันปัญหานำา้ท่วมรอบเขตประกอบการฯ	

	 	 (ตามมาตรา	9)

	 -	โครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติคลังนำา้มันไออาร์พีซีอยุธยา

	 -	โครงการปลูกป่าชายเลนคลังนำ้ามันไออาร์พีซีชุมพร

	 -	โครงการบริจาคโลหิตโดยพนักงาน

	 -	โครงการจัดทำาเสื้อสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์ให้พนักงาน

	 	 ใส่มาปฏิบัติงาน

 Blessing Ceremonies for His Majesty the King

IRPC	conveys	 its	 felicitations	to	His	Majesty	King	Maha	Vajiralongkorn	Bodindradebayavarangkun	(Rama	X)	on	the	

auspicious	occasion	of	His	Majesty’s	Royal	Coronation	by	 jointly	organizing	activities	with	government	agencies	and	

the	 locals	 in	 the	area	surrounding	 IRPC	 industrial	zone,	 including	 the	blessing	ceremonies,	blood	donation,	 tree	 

planting,	and	the	development	of	environmental	landscape	around	the	 industrial	zone	and	oil	depots.
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 “เลขานุการบริษัท”	บทบาทหน้าท่ีท่ีสำาคัญยิ่งของบริษัทจดทะเบียน	ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความ

สามารถ	และมีความรับผิดชอบสูง	นอกจากจะต้องเป็นผู้ดูแลการเก็บรักษาเอกสารสำาคัญของบริษัท	เอกสาร

ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการ	การประชุมผู้ถือหุ้น	รวมถึงการดูแลผู้ถือหุ้นให้เป็นไปด้วยความ

เรยีบรอ้ยและถกูตอ้งตามกฎหมายแลว้	ขณะเดยีวกนั	ยงัมหีนา้ทีใ่หค้ำาแนะนำาการปฏิบัติตามกฎหมาย	กฎเกณฑ์

ต่างๆ	ท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบกิจการของบริษัท	รวมถึงหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	และประสานงาน	ดูแล

ให้บริษัทมีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ	มติผู้ถือหุ้นภายใต้หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทด้วย	

เลขานุการบริษัท	จึงนับเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าคณะกรรมการบริษัทเลยทีเดียว

	 Your	IRPC	ฉบบันี	้จงึอยากแนะนำาใหท้า่นผูถ้อืหุน้ไดท้ำาความรูจ้กักบัคุณปยิดา	จงพยหุะ	เลขานกุารบรษัิท	

และผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ	่สำานกักจิการองคก์ร	บริษทั	ไออารพ์ซี	ีจำากดั	(มหาชน)	ซึง่ทา่นไดเ้ขา้มารบัตำาแหนง่

เมื่อวันที	่1	ตุลาคม	2561

คณุปยิดา	:	กอ่นอืน่	ขอขอบคณุผูบ้งัคบับญัชาท่ี	

ปตท.	ทีเ่ปดิโอกาสใหห้มนุเวยีนเปลีย่นงานเปน็

ระยะๆ	รวม	7	หน่วยงาน	ตั้งแต่	 (1)	สังกัด

สายบญัชีการเงนิ	(2)	สังกดัแผนสำานกังาน

ใหญ่	 (3)	 สังกัดสายตลาดพาณิชย์	หน่วย

ธุรกิจนำ้ามัน	 (4)	 สังกัดบริษัท	 ปตท.	

บรหิารธรุกิจคา้ปลกี	(PTT-Jiffy)	ในเครอืหนว่ยธรุกิจนำา้มนั	(5)	สงักัด

หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ัน	 (6)	 สังกัดสายทรัพยากรบุคคล	

และล่าสดุกอ่นมาไออารพ์ซี	ีไดด้ำารงตำาแหนง่	(7)	ผูจ้ดัการฝา่ยสถาบนั

พฒันาผูน้ำาและการเรยีนรูข้องกลุม่	ปตท.	หรอื	PLLI	ซึง่เปน็โอกาสได้

นำาความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาต่อยอดหลักสูตรผู้บริหารกลุ่ม

ศักยภาพของกลุ่ม	ปตท.	 (PTT	Group	Pool)	หรือ	Leadership	

คุณปิยดา จงพยุหะ
เลขานุการบริษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำานักกิจการองค์กร

Your IRPC : บอกเล่าถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาก่อนที่จะเข้ามารับตำาแหน่ง เลขานุการบริษัท ของไออาร์พีซี

Development	Program	ร่วมกับสถาบันการศึกษาช้ันนำาของโลก	อาทิ	สถาบัน	IMD	สถาบัน	INSEED	สถาบัน	NUS	เป็นต้น	งาน	Learning	

&	Development	ต้องอาศัยการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านเครือข่าย	Networks	ที่หลากหลายเพื่อให้แนวทางการพัฒนาคนทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันและอนาคต	ซึ่งจะมีกลุ่ม	HRD	Network	กับบริษัทขนาดใหญ่	 เพื่อหารือพูดคุยกันด้วย	อาทิ	ปูนซิเมนต์ไทย	

ธนาคารกสิกรไทย	ธนาคารไทยพาณิชย	์ เอไอเอส	เป็นต้น

		 และเป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่ง	 เมื่อวันที่	1	ตุลาคม	2561	ที่ได้รับมอบหมายให้มาทำางานที่ไออาร์พีซี	ในตำาแหน่ง	เลขานุการบริษัท	และ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ	่สำานักกิจการองค์กร	ถือเป็นเกียรติอย่างสูงและเป็นความท้าทายอีกครั้งหนึ่ง	ซึ่งพร้อมจะทุ่มเททำางานร่วมกับพี่ๆ	

น้องๆ	ชาวไออาร์พีซีทุกท่าน	 เพื่อนำาพาไออาร์พีซีของพวกเราก้าวไปสู่	 “Leading	 Integrated	Petrochemical	Complex	 in	Asia”	 

ตามเป้าหมายที่วางไว้ค่ะ

Interview
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คุณปิยดา	 :	 เลขานุการบริษัท	 เป็นตำาแหน่งที่จัดตั้งขึ้นตาม	 พ.ร.บ.	 หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	 (ฉบับที่	 4)	พ.ศ.	2551	 ซ่ึงกฎหมายกำาหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมี 
ผู้รับผิดชอบตำาแหน่งน้ี	และกำาหนดหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำาและเก็บรักษาเอกสาร
สำาคัญของบริษัท	การจัดประชุมคณะกรรมการ	การจัดประชุมผู้ถือหุ้น	เป็นต้น	นอกจากน้ี	 
ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ	ยังได้กำาหนดหน้าที่ในการให้ 
คำาแนะนำาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ	ต่อคณะกรรมการอีกด้วย	 
รวมถงึประสานงานกำากบัดแูลเพ่ือให้มกีารปฏบิตัติามกฎเกณฑด์งักลา่วอยา่งถกูตอ้งครบถว้น	
เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
	 สำาหรับหน้าที่ในตำาแหน่ง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	 สำานักกิจการองค์กรนั้น	 
ถือเป็นตำาแหน่งในทางบริหารขององค์กร	ซึ่งดูแลรับผิดชอบงานในสังกัดสำานักกิจการองค์กร	
ตามโครงสร้างองค์กร	ประกอบด้วย	 งานฝ่ายกฎหมาย	 (Law)	 งานกำากับองค์กร	 (CG)	 
งานกำากับกฎเกณฑ์	 (Compliance)	 งานเลขานุการบริษัท	 (Company	 Secretary)	 
งานความรบัผดิชอบต่อสงัคม	(CSR)	งานประชาสมัพนัธ	์ (PR)	งานพฒันาภาพลกัษณอ์งค์กร	
(Branding)	 ซ่ึงเป้าหมายของสำานักกิจการองค์กร	 (Corporate	Affairs)	 คือ	 เพ่ือสร้าง 
ความเช่ือม่ันไว้วางใจ	ทำาให้บริษัทฯ	ไปสู่การเป็น	Trusted	Brand	ค่ะ

Your IRPC : บทบาทหน้าท่ีหลักสำาคัญของเลขานุการบริษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำานักกิจการองค์กร ไออาร์พีซี

คุณปิยดา	:	มีคำากล่าวไว้ว่า	“เลขานุการบริษัท	เปรียบเสมือนบุคคลท่ีทำาหน้าท่ี	Gatekeeper”	คือเปน็คนกลางหรอืผู้เช่ือมโยงระหวา่ง	ฝา่ยจดัการ	
คณะกรรมการบริษัท	ผู้ถือหุ้น	และหน่วยงานกำากับภายนอก	อาทิ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(ตลท.)	สำานักงานคณะกรรมการกำากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)	 เป็นต้น	 งานเลขานุการบริษัท	จึงเป็นงานที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ไปพร้อมๆ	กัน	ตั้งแต่ 
การรับผิดชอบงานในหน้าท่ีให้ถูกต้อง	ปฏิบัติตามกฎหมาย	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	 โดยเฉพาะกฎ	ก.ล.ต.	กฎตลาดหลักทรัพย์ฯ	จึงต้องขยัน
อ่านและหม่ันติดตามการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา	รวมถึงความสามารถในการเข้าใจความต้องการของคณะกรรมการบริษัท	 ผู้ถือหุ้น	ฝ่ายจัดการ	
จึงต้องมีทักษะด้านผู้นำาท่ีดี	ตั้งแต่ทักษะการฟัง	 ทักษะการเขียนรายงาน	สรุปประเด็น	ทักษะการสื่อสาร	ชี้แจงพูดคุยเพื่อสร้างความเข้าใจ 
ในหลายๆ	ระดับ	และท่ีสำาคัญ	ต้องมีประสบการณ์ความรอบรู้ในธุรกิจของบริษัทและติดตามข่าวสาร	เทรนด์การเปล่ียนแปลงต่างๆ	ของภายนอกด้วย

Your IRPC : อะไรคือความท้าทาย
ของงานเลขานุการบริษัท ไออาร์พีซี

 คุณปิยดา	:	การที่ผู้ถือหุ้นให้ความไว้วางใจลงทุนซื้อหุ้นบริษัทฯ	หรือการที่ผู้ทรงคุณวุฒิ	ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ	ให้ความไว้วางใจเข้ามา
ทำางานในฐานะกรรมการบรษิทัฯ	ถอืเสมอืนวา่ทกุทา่นใหเ้กยีรตติดัสนิใจมาเปน็ครอบครวัไออาร์พซี	ีจงึเปน็หนา้ทีข่องเราทีต่อ้งสรา้งความสมัพนัธ	์
พูดคุยสื่อสารอย่างใกล้ชิดให้เกิดความเข้าใจ	จึงต้องให้ความสำาคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใส	ถูกต้อง	และทันกาล	ทั้งผ่านเวที
การประชุมผู้ถือหุ้น	การแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ	การเปิดเผยสารสนเทศทางเว็บไซต์ของบริษัท	หรือช่องทางสื่ออื่นๆ	ด้วย	 เลขานุการ
บริษัท	จึงเปรียบเสมือนกลไกหลักที่ช่วยเชื่อมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ถือหุ้นกับคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ	 
ดว้ยระบบการเปดิเผยข้อมลูอยา่งชัดเจนและโปรง่ใส	ระมดัระวงัให้เปน็ไปอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย	เพือ่สรา้งเช่ือม่ันไวว้างใจตามหลกัการกำากบั
ดูแลกิจการที่ดีในระดับมาตรฐานสากล

Your IRPC : สิ่งใดที่ควรมุ่งเน้นในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเลขานุการบริษัท 
กับผู้ถือหุ้น และกับคณะกรรมการบริษัท

 คุณปิยดา	 :	 ปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง	รวมทั้งสื่อดั้งเดิมอย่าง	Magazine	ได้พัฒนาเป็น	“Digital	
Magazine”	 น่ันแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนหนึ่งในการกำาหนดทิศทางของ	Digital	Magazine	ดังนั้น	 เพ่ือตอบสนองต่อ 
การเปลีย่นแปลงดงักลา่ว	เราจงึมเีปา้หมายจะพฒันารปูแบบวารสารผูถื้อหุน้ผา่นระบบออนไลน	์www.irpc.co.th	โดยจะเริม่ใชภ้ายในป	ี2563	
เพือ่อำานวยความสะดวกใหแ้กท่า่นผูถื้อหุ้นในการเขา้ถงึข้อมลูไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็วตลอดเวลา	อกีทัง้ยงัชว่ยใหบ้รษิทัฯ	ลดตน้ทนุจากคา่บรกิาร
ไปรษณยีแ์ละคา่จดัพมิพว์ารสารดว้ยกระดาษ	ซึง่นอกจากเปน็การลดภาระค่าใช้จา่ยของบรษิทัฯ	แล้ว	 ผู้ถอืหุน้ทกุทา่นยงัมส่ีวนในการสนบัสนนุ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับบริษัทฯ	อีกด้วย

Your IRPC : สำาหรับงานเลขานุการบริษัท อะไรคือสิ่งที่ควรปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล
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 คุณปิยดา	 :	 ในช่วงประมาณเดือนตุลาคม	2562	ไออาร์พีซี	มีความยินดีเรียนเชิญผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเข้าร่วมโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชม
กจิการ	(plant	visit)	โดยม	ีCEO	และผูบ้รหิารเป็นผูใ้หก้ารตอ้นรับ	และนำาเสนอขอ้มลูของบรษิทัฯ	ซึง่จะนำาไปสูค่วามเขา้ใจในธรุกจิของบรษัิทมาก
ยิง่ขึน้	ในกรณท่ีีมผีูถ้อืหุน้สนใจเขา้ร่วมโครงการฯ	มากกวา่จำานวนทีก่ำาหนดไว	้บรษิทัฯ	ขอใชว้ธีิจับสลากเพือ่คดัเลอืกรายชือ่	และจะประกาศรายชือ่
ผู้ถือหุ้นที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ	ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ	www.irpc.co.th	และเพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
และเสมอภาค	ตามหลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่	ีการคัดเลอืกรายชือ่ดว้ยวธิจีบัสลากน้ี	เป็นวธิทีีใ่ชก้นัอยูท่ัว่ไปในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย	์
บริษทัฯ	จงึขอสงวนสทิธิใ์นการคดัเลอืกผูถ้อืหุน้เขา้รว่มโครงการฯ	โดยใหส้ทิธิ	์ผูถ้อืหุน้	ทา่นละ	1	สทิธิ	์ (งดผูต้ดิตามและการโอนสทิธ์ิให้ผูอ้ืน่)	และ
ขอสงวนสิทธิ์ไว้สำาหรับผู้ถือหุ้นที่ยังไม่เคยได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ	เท่านั้น
	 บริษัทฯ	หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ต้อนรับผู้ถือหุ้น	และนักลงทุนทุกท่านในการเข้าร่วมโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ	 (plant	visit)	 
ในครั้งนี	้และขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านมั่นใจว่า	บริษัทฯ	จะดำาเนินกระบวนการอย่างโปร่งใส
	 ท้ายน้ี	ในนามคณะผู้บริหาร	บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	(มหาชน)	ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านท่ีให้ความเช่ือม่ันต่อ	IRPC	ด้วยดีตลอดมา

Your IRPC : สิ่งที่อยากจะฝากถึงผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน

	 “Company	Secretary”	is	an	exceptionally	essential	role	for	listed	companies	who	needs	to	possess	skills	and	high	
responsibility.	Besides	the	duty	of	protecting	 important	corporate	documents	related	to	the	board	of	directors,	the	annual	
general	meeting	of	shareholders	as	well	as	being	 in	charge	of	shareholder	 relations	 in	accordance	with	 relevant	 legal	
requirements,	the	company	secretary	 is	also	accountable	for	providing	advice	on	corporate	compliance,	good	corporate	
governance	and	coordinating	between	functions	to	ensure	that	the	resolutions	from	the	board	of	directors’	meeting	and	
the	annual	general	meeting	of	shareholders	are	carried	out	under	the	Company’s	good	corporate	governance	principles.	
Therefore,	a	company	secretary	 is	considered	as	equally	vital	as	the	board	of	directors.
	 In	this	edition	of	Your	 IRPC,	we	would	like	to	 introduce	you	to	Mrs.	Peyada	Chongpayuha,	a	Company	Secretary	
and	Executive	Vice	President	Corporate	Affairs	of	 IRPC	Public	Company	Limited,	who	has	taken	her	role	since	1	October	
2018.

Mrs. Peyada Chongpayuha Company Secretary and Executive Vice President Corporate Affairs

 Mrs.	Peyada	 :	First	of	all,	 I	would	like	to	thank	my	superiors	at	PTT	for	giving	me	the	opportunity	to	explore	7	
work	functions	in	the	past	years	 including	(1)	Finance	&	Accounting	(2)	Head	Office	Strategic	Planning	(3)	Commercial	and	
Marketing	under	Oil	Business	Unit	 (4)	PTT	Retail	Management	Company	Limited	 (PTT-Jiffy)	under	Oil	Business	Unit	 (5)	
Petrochemicals	and	Refining	Business	Unit	 (6)	Human	Resources,	and	the	last	position	before	joining	IRPC	(7)	Manager	of	
PTT	Leadership	and	Learning	 Institute	 (PLLI)	which	gave	me	an	opportunity	to	bring	my	knowledge	and	experiences	to	
develop	a	Leadership	Development	Program	for	a	collection	of	PTT’s	highly	potential	personnel	 (also	known	as	PTT	
Group	Pool)	and	to	work	 in	collaboration	with	the	world’s	leading	educational	 institutions	such	as	the	IMD,	 INSEED,	NUS,	
etc.	The	work	of	human	resources	learning	and	development	requires	an	exchange	of	information	through	various	networks	
in	order	to	respond	to	the	changing	world	and	the	future.	These	networks	 include	the	HRD	from	major	companies	such	
as	Siam	Cement	Group,	Kasikorn	Bank,	Siam	Commercial	Bank,	AIS	etc.	
	 And	another	opportunity	 arrived	on	1	October	 2018	when	 I	was	 assigned	 to	work	 at	 IRPC	as	 a	Company	 
Secretary	and	Executive	Vice	President	 -	Corporate	Affairs.	 It	 is	 such	a	 great	honor,	 yet	a	challenge,	 to	 take	 this	 
responsibility.	 I	am	fully	committed	to	work	with	 IRPC	 in	order	to	achieve	the	goal	of	becoming	a	“Leading	 Integrated	
Petrochemical	Complex	 in	Asia”.	

Your IRPC : Please tell us about your previous experiences before joining IRPC as a Company Secretary

 Mrs.	Peyada	:	Company	Secretary	 is	a	position	established	under	the	Securities	and	Exchange	Act	(No.	4)	BE	2551,	
where	a	designated	person	to	this	position	 is	 required	by	law	for	all	 listed	companies	who	will	be	responsible	for	the	
preparation	and	preservation	of	 important	corporate	documents,	the	arrangement	of	the	company’s	board	of	directors’	
meetings,	an	annual	general	meeting	of	shareholders,	etc.	Moreover,	according	to	the	Stock	Exchange	of	Thailand’s	good	
corporate	governance	principles,	a	company	secretary	 is	also	accountable	for	providing	advice	on	corporate	compliance	
to	the	board	of	directors	as	well	as	coordinating	with	relevant	work	functions	to	ensure	complete	and	accurate	compliance	
for	the	benefit	of	all	stakeholders.

Your IRPC : What are the most important roles of a Company Secretary and an Executive Vice President – 
Corporate Affairs of IRPC? 
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	 For	the	position	of	Executive	Vice	President	-	Corporate	Affairs,	 it	 is	considered	a	position	 in	the	management	of	
the	organization,	which	 is	responsible	for	the	Corporate	Affairs,	according	to	the	organizational	structure,	which	comprise	
Legal	Department	(LE),	Corporate	Governance	(CG),	Corporate	Compliance	(CC),	Company	Secretary	(CS),	Corporate	Social	
Responsibility	(CSR),	Public	Relations	(PR),	and	Corporate	Branding	(CB).	The	goal	of	Corporate	Affairs	 is	to	build	trust	and	
confidence	so	that	 IRPC	would	become	a	Trusted	Brand.	

	 Mrs.	Peyada	:	Some	may	say,	“A	Company	Secretary	is	like	a	Gatekeeper”	who	acts	as	a	moderator	or	a	collaborator	
between	the	management,	the	board	of	directors,	shareholders,	and	external	regulators	such	as	the	Stock	Exchange	of	
Thailand	 (SET),	 the	Securities	and	Exchange	Commission	 (SEC),	etc.	Therefore,	a	company	secretary	must	be	strictly	 
detailed,	yet	meticulously	diplomatic,	especially	when	dealing	with	legal	requirements	and	relevant	rules	and	regulations,	
particularly	those	set	by	the	SEC	and	SET.	Constant	updates	on	the	matter	must	always	be	ensured	 in	addition	to	the	
ability	to	understand	the	needs	of	the	board	of	directors,	shareholders,	and	the	management,	so	good	leadership	must	
be	presented	with	excellent	listening,	reporting,	analyzing	and	communication	skills.	Most	 importantly,	thorough	knowledge,	
experience,	and	updated	trends	about	the	business	are	also	essential.

Your IRPC : What is the most challenging thing about being IRPC’s company secretary?

	 Mrs.	Peyada	:	Whether	it	be	the	shareholders’	trust	to	invest	in	the	company’s	shares	or	a	number	of	distinguished	
experts	from	various	fields	accepting	the	role	of	company	directors,	 it	 is	considered	an	honor	for	the	company	that	they	
have	chosen	to	become	part	of	 IRPC	family,	so	it	 is	our	duty	to	create	relationships	and	close	communication	that	allow	
mutual	understanding.	For	 that	 reason,	 transparency,	accuracy,	and	promptness	must	always	be	observed	 regarding	 
information	disclosure	via	several	channels	such	as	shareholders’	meetings,	notifications	to	the	SET,	company	website	or	
other	media	platforms.	A	Company	Secretary	 is	therefore	a	main	mechanism	that	helps	create	positive	relationship	and	
mutual	understanding	between	shareholders,	 the	board	of	directors	and	the	management	by	employing	a	clear	and	
transparent	information	disclosure	system	with	careful	legal	compliance	so	as	to	build	confidence	and	trust	 in	accordance	
with	good	corporate	governance	principles	at	 international	standards.

Your IRPC : What should be emphasized in order to create positive relations between a company secretary 
and shareholders / the board of directors? 

	 Mrs.	Peyada	:	Communication	technologies	have	been	developing	continuously	where	traditional	magazines	have	
now	become	“digital	magazines”.	This	demonstrates	that	 information	technology	 is	part	of	Digital	Magazine’s	direction.	
Therefore,	 in	 response	 to	such	changes,	we	aim	to	expand	our	 journal	coverage	 to	an	online	platform,	which	will	 
commence	in	2020	in	order	to	provide	more	convenience	to	our	readers.	Moreover,	 it	also	helps	reduce	production	costs	
to	the	Company	and	allows	all	shareholders	to	take	part	in	this	environmentally	friendly	approach.

Your IRPC : As a Company Secretary, what should be improved or changed in this digital age? 

 Mrs.	Peyada	 :	 In	October	2019,	 IRPC	 is	pleased	 to	 invite	 shareholders	and	 investors	 to	 join	our	Plant	Visit	 to	 
personally	meet	our	president	and	the	management,	who	will	make	a	presentation	on	corporate	profile	that	will	offer	a	
better	understanding	of	our	business	operations.	 In	the	case	that	there	are	more	shareholders	expressing	their	 interest	to	
join	 this	event	than	the	capacity	 limit,	 the	Company	reserves	the	 right	 to	use	the	Lucky	Draw	method	to	select	 the	 
participants,	which	is	a	common	method	generally	used	by	listed	companies	to	ensure	equitable	treatment	of	shareholders	
according	to	good	corporate	governance.	The	list	of	selected	shareholders	will	be	announced	via	www.irpc.co.th	Each	
shareholder	represents	1	eligible	participant	 (additional	guests	and	transfer	of	right	are	not	allowed)	and	only	those	who	
have	never	been	selected	to	participate	 in	the	event	are	eligible.
	 The	Company	sincerely	hopes	to	welcome	all	shareholders	and	 investors	to	participate	 in	the	annual	Plant	Visit	
2019.	Please	rest	assured	that	the	Company	will	proceed	the	selection	process	with	transparency.	
	 Lastly,	on	behalf	of	the	management	of	 IRPC	Public	Company	Limited,	 I	would	like	to	thank	all	shareholders	for	
your	continued	trust	and	confidence	in	 IRPC.

Your IRPC : What would you like to share to the shareholders or investors? 
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	 แนวปฏิบัติทางด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ	 จะให้ความสำาคัญกับผู้ที่มีส่วนเสียได้เสียทุกกลุ่ม	 

ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้น	พนักงาน	ลูกค้า	คู่ค้า	คู่แข่งทางการค้า	และเจ้าหนี้	ชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม	ภายใต้นโยบาย	

CSR	คือ	C	=	Care,	S	=	Share,	R	=	Respect	รวมถึงการดำาเนินงานท่ีมีบรรษัทภิบาล	โปร่งใส	เป็นธรรม	และตรวจสอบได้	

โดยสิทธิอันพึงมีพึงได้ของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม	จะถูกระบุไว้ในคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ	อาทิ	 สิทธิของ 

ผูถ้อืหุน้ทีมี่ฐานะเป็นเจา้ของบรษิทัฯ	โดย

การกำากับดูแลกิจการที่ดี
Good Corporate GovernanceCG

IRPC	พบนักวิเคราะห์	Analyst	Meeting	2019

วันพฤหัสบดีที่	9	พฤษภาคม	2562	ณ	ห้องสวนสน	 

ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ	์อาคาร	บี

Analyst	Meeting	2019	held	on	9	May	2019	 

at	Suan	Son	Hall,	Energy	Complex	Building	B

ควบคุมการบริหารงานผ่านคณะกรรมการ 

บริษัทฯ	ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้น	

และคณะกรรมการบริษัทฯ	ก็จะทำาการ

แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่เพ่ือบริหาร

งานตามนโยบายและเป้าหมายท่ีแถลงไว้

ต่อผู้ถือหุ้น	บริษัทฯ	จะเปิดเผยรายงาน 

ผลประกอบการรายไตรมาสผ่านหน่วย

งานนักลงทุนสัมพันธ์	(Investor	Relations)	

และแจ้งข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาด 

หลักทรัพย์ฯ	 (SET)	 รวมถึงมีการเชิญ

ส่ือมวลชน	นักวิเคราะห์หลักทรัพย์เข้าร่วมรับฟังและตอบ 

ข้อซักถามเก่ียวกับผลการดำาเนินงานและผลประกอบการของ 

บรษิทัฯ	เพือ่สรา้งความเขา้ใจและความเชือ่มัน่ใหแ้กน่กัลงทุน	

และผู้ถือหุ้น
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งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 IRPC	ประจำาปี	2562

วันที่	3	เมษายน	2562		ณ	ห้องบางกอก

คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์	ชั้น	5	 

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา	ลาดพร้าว

The	Annual	General	Meeting	of	the	

Shareholders	2019	held	on	3	April	2019	

at	Bangkok	Convention	Center,	 

Central	Plaza	Ladprao

	 นอกจากการให้ความสำาคัญกับผู้มีส่วนได้เสียตาม

แนวทางข้างต้นแล้ว	บริษัทฯ	 ได้จัดให้มีการประชุมสามัญ 

ผูถ้อืหุน้เปน็ประจำาทุกปี	เพือ่ใหผู้ถื้อหุน้ซึง่มฐีานะเป็นเจา้ของ

บริษัท	 ได้รับทราบนโยบายและแนวทางการดำาเนินงาน 

ของบริษัทฯ	 ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเร่ืองสำาคัญต่างๆ	 

นอกเหนือจากท่ีได้มอบอำานาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ	

บริหารงาน	 เช่น	การอนุมัติงบการเงินประจำาปี	การอนุมัติ

เงินปันผล	การอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ	การอนุมัติแต่งตั้ง 

ผู้สอบบัญชี	 เป็นต้น	 โดยในปี	 2562	บริษัทฯ	 ได้จัดการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นข้ึนในวันพุธท่ี	 3	 เมษายน	2562	ณ	

หอ้งบางกอกคอนเวนชัน่เซน็เตอร	์ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา	

ลาดพร้าว	ภายใต้แนวคิด	“Green	Meeting”	มีผู้ถือหุ้น 

เข้าร่วมประชุมจำานวน	4,099	ราย	คิดเป็นร้อยละ	67.12	

ของผู้ ถือหุ้นทั้งหมด	 (60,764	 ราย)	 ผลการประเมิน 

ความพึงพอใจในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ	98.29	

แสดงให้เห็นว่าผู้ถือหุ้นได้ให้ความสนใจและให้ความเชื่อมั่น 

ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ	และใคร่ขอขอบพระคุณ 

ทุกท่านมา	ณ	โอกาสนี้

	 สำาหรับกิจกรรมส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นนั้น	บริษัทฯ	

ไดจ้ดัใหม้โีครงการผูถ้อืหุน้เยีย่มชมกจิการหรอืเยีย่มชมโรงงาน

ของบรษิทัฯ	เป็นประจำาทุกปี	โดยในปี	2561	บรษิทัฯ	ไดน้ำา

ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมเขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่

จังหวัดระยอง	และได้นำาเสนอข้อมูลผลการดำาเนินงานของ 

บริษัทฯ	ความก้าวหน้าของโครงการ	และแผนยุทธศาสตร์	

GDP	รวมถึงร่วมทำากิจกรรม	CSR	ความรับผิดชอบต่อสังคม

โดยการมอบถังขยะพลาสติกที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกของ 

บริษัทฯ	จำานวน	300	ใบให้กับชุมชนรอบเขตประกอบการ

อุตสาหกรรมไออาร์พีซี	 เพ่ือสร้างแนวร่วมเครือข่าย/รณรงค์

การทิ้งขยะให้ถูกที่	 โดยเฉพาะการหยุดทิ้งขยะลงแหล่งนำ้า	

ลำาคลอง	และท้องทะเล	โดยชาวชุมชนระยองรวม	5	ชุมชน	

ประกอบด้วย	 เทศบาลนครระยอง	 เทศบาลตำาบลเชิงเนิน	

องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลบา้นแลง	องคก์ารบรหิารสว่นตำาบล

ตะพง	และองคก์ารบริหารส่วนตำาบลนาตาขวญั	มีความยนิดี

ร่วมมือและเป็นต้นแบบท่ีมุ่งมั่นผลักดันให้ขยายผลออกไปสู่

สังคมวงกว้างทั่วทั้งประเทศ	สอดคล้องกับหลักการดำาเนิน

ธุรกิจด้วยความยั่งยืน	 ดูแลรับผิดชอบต่อสังคม	 ใส่ใจ 

สิ่งแวดล้อม	และอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก

	 สำาหรับในปีน้ี	(2562)	บริษัทฯ	มีความยินดีขอเรียนเชิญ

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมกิจกรรมโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ 

ของบริษัทฯ	 ประจำาปี	 2562	 ณ	 เขตประกอบการ

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	 จังหวัดระยอง	 กำาหนดจัดงานใน 

วันพุธที่	 16	ตุลาคม	2562	ทั้งนี้	 ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดู 

รายละเอียดและเง่ือนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ	ในหน้า	

20-23	ของวารสารฉบับนี้	และสามารถตอบรับการเข้าร่วม

กิจกรรมได้จนถึงวันที่	20	กันยายน	2562	แล้วพบกันนะคะ
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กำาไร/(ขาดทุน) สุทธิ
(หน่วย : ล้านบาท) Net/(Profit)
หมายเหตุ	 :	ยอดขายสุทธิ	 ไม่รวมค่าภาษีสรรพสามิต
Note	:	Net	sales	exclude	excise	tax

 The	 Company’s	 good	 corporate	 governance	 

practices	focus	on	all	stakeholders	 including	shareholders,	

employees,	customers,	business	partners,	competitors	and	

creditors,	communities,	and	the	environment	under	the	

CSR	policy	 (Care	 :	Share	 :	Respect).	A	good	corporate	

governance	also	embraces	 transparency,	 fairness	and	 

validation,	where	stakeholders’	rights	are	clearly	specified	

in	 the	Corporate	Governance	Handbook,	 including	 the	

rights	 of	 shareholders	 and	 key	ownership	 functions.	 

The	Company	 is	 also	committed	 to	 the	disclosure	of	

quarterly	 performance	 reports	 through	 the	 Investor	 

Relations	 department	 and	 reporting	 via	 the	 Stock	 

Exchange	of	Thailand	website	(SET)	as	well	as	inviting	the	

media	 and	 securities	 analysts	 to	 attend	 the	Analyst	 

Meetings	 to	promote	understanding	and	confidence	 for	 

investors	and	shareholders.

of	all	shareholders	 (from	a	total	of	60,764	shareholders).	

The	results	of	the	satisfaction	survey	of	the	shareholders’	

meeting	were	at	98.29%,	 suggesting	 the	shareholders’	

significant	 interest	 and	confidence	 in	 the	Company’s	 

management.	We	hereby	thank	you	all.	

	 As	 for	 the	 activities	 to	 promote	 the	 rights	 of	 

shareholders,	 the	Company	arranged	an	annual	Plant	

Visit,	where,	 in	2018,	shareholders	were	 invited	to	visit	

the	Ecological	 Industrial	Zone	 in	Rayong	and	presented	

with	 the	 operating	 results	 of	 the	 company,	 project	 

progress,	and	the	strategic	plan	of	GDP.	Additionally,	the	

shareholders	also	participated	in	a	CSR	activity	by	donating	

300	plastic	garbage	bins	to	the	communities	surrounding	

IRPC	 industrial	zone	so	as	to	create	a	network/campaign	

regarding	a	proper	disposal	of	garbage,	especially	a	ban	

of	littering	 into	the	water,	canals	and	oceans.	This	activity	

was	joined	by	5	communities	 including	Rayong	

municipality,	Choeng	Noen	sub-district	municipality,	

Ban	Laeng	sub-district	administrative	organization,	

Taphong	sub-district	administrative	organization,	

กิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ	ประจำาปี	2561	

วันอังคารที่	6	พฤศจิกายน	2561

Annual	Plant	Visit	2018	held	on	

6	November	2018

	 In	addition	 to	 the	abovementioned	stakeholder	

relations	 guidelines,	 the	Company	holds	 an	Annual	 

General	Meeting	of	shareholders	on	an	annual	basis	 in	

order	 to	 allow	 shareholders,	who	also	exercise	 their	 

ownership	 through	their	 shares	 in	 the	Company,	 to	be	

informed	of	the	Company’s	policies	and	operations	and	

to	make	decisions	on	 important	matters	beyond	 the	

board	of	directors’	 functions	 such	as	 the	approval	of	

annual	financial	statement,	approval	of	annual	dividend,	

appointment	 of	 board	 of	 directors,	 appointment	of	 

auditors,	etc.	 In	2019,	 the	Company	held	 the	Annual	 

General	Meeting	of	Shareholders	on	Wednesday	3	April	

2019	at	Bangkok	Convention	Center,	Central	Plaza	Ladprao	

under	the	concept	of	“Green	Meeting”.	There	were	4,099	

shareholders	attending	the	meeting,	representing	67.12%	

and	Na	Kwan	sub-district	administration	organization	who	

demonstrated	 their	willingness	 to	 cooperate	 and	be	 

a	role	model	for	the	country	which	is	in	line	with	the	business	

principles	of	Sustainability,	 Social	 and	Environmental	 

Responsibility,	and	mutual	happiness.	

	 For	 this	year	 (2019),	 the	Company	 is	pleased	to	

invite	the	shareholders	to	participate	 in	an	annual	Plant	

Visit	2019	at	 the	Ecological	 Industrial	Zone	 in	Rayong,	

scheduled	to	be	held	on	Wednesday	16	October	2019.	

Shareholders	can	view	the	details	and	conditions	for	the	

application	to	participate	 in	the	program	on	page	20-23	

of	 this	 issue.	The	application	will	be	accepted	until	20	

September	2019.	See	you	there.
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11,169

อัตราส่วนทางการเงิน Financial Ratios หน่วย Unit 2559 2016 2560 2017 2561 2018
6 เดือนแรก ปี 
2562 1H19 

อัตราส่วนความสามารถในการทำากำาไร 
Profitability Ratios

อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขาย 
EBITDA Margin

% 9.42 9.54 6.54 3.77

อัตรากำาไรสุทธิต่อรายได้จากการขาย 
Net Profit Margin

% 5.25 5.30 2.76 0.53

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น 
Earning per Share

บาท/หุ้น 
Baht/Share

0.48 0.56 0.38 0.03

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 
Return to Equity

% 12.41 13.48 8.85 1.52

อัตราส่วนสภาพคล่อง 
Liquidity Ratios

อัตราส่วนสภาพคล่อง 
Current Ratio

เท่า Time 0.76 0.96 0.95 0.91

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 
Quick Ratio

เท่า Time 0.23 0.30 0.30 0.27

อัตราส่วนความสามารถในการชำาระหนี้ 
Financial Policy Ratio

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนผู้ถือหุ้น 
Net Debt to Equity

เท่า Time 0.75 0.65 0.63 0.63

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อ EBITDA
Net Debt to EBITDA

เท่า Time 3.17 2.87 3.04 5.88

สรุปผลการดำาเนินงาน 6 เดือนแรก ประจำาปี 2562
Results of Operations : The first six months/2019

ยอดขายสุทธิและกำาไรสุทธิ / Net Sales and Net Profit อื่นๆ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
Others Petrochemical Petroleum

กำาไร/(ขาดทุน) สุทธิ Net/Profit (Loss)
(หน่วย : ล้านบาท) Unit: Million Baht
หมายเหตุ	 :	ยอดขายสุทธ	ิไม่รวมค่าภาษีสรรพสามิต
Note	:	Net	sales	exclude	excise	tax

 2559 2560 2561 งวด 6 เดือนแรก ปี 2562
	 2016	 2017	 2018	 1H19

111,976

258,919

197,594
168,349

9,721 11,354 7,735 660

งบแสดงฐานะการเงิน Statement of Financial Position

หน่วย : ล้านบาท
Unit: Million Baht

 172,378 184,544 182,446 183,388

2,042

37,806 32,725

2,145 2,338 1,915

41,792 48,618

50,665 45,111

2,609 3,475

87,380 86,184

44,291 47,505

9,852 10,310

125,965 123,658

45,438 38,704

55,812

2,378

87,650

8,637

128,324

56,445

2,203

81,005

121,361

 2559 2560 2561 มิ.ย. 2562
 2016	 2017	 2018	 1H19

เงินสด
Cash
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
Other	C/A
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
Other	non-C/A
ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์
PP&E
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
Other	Current	Liabilities
เงินกู้ยืมระยะยาว	(รวมส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระใน	1	ปี)
L/T	Liabilities	(incl.	due	within	1yr)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
Other	Non-Current	Liabilities
ส่วนของผู้ถือหุ้น
Shareholder’s	Equity
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	 คุณนพดล	ปิ่นสุภา	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท	 ไออาร์พีซี	 จำากัด	
(มหาชน)	รบั	“รางวัลการบรหิารสูค่วามเปน็เลศิ	หรอื	Thailand	Quality	Class	
(TQC)	ประจำาปี	2561”	จาก	ดร.พสุ	 โลหารชุน	ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	 
ในงานมอบรางวลัคุณภาพแหง่ชาต	ิThailand	Quality	Award	(TQA)	ประจำาป	ี
2561	จดัโดยสถาบนัเพิม่ผลผลติแหง่ชาต	ิกระทรวงอตุสาหกรรม	ในฐานะที	่ IRPC	
เป็นองค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ	สามารถนำาประโยชน์จากเกณฑ์
การประเมนิรางวัลคุณภาพแหง่ชาตไิปเปน็แนวทางในการพัฒนาศักยภาพทกุดา้น
ขององค์กร	ตั้งแต่การวางแผนกลยุทธ์	ซึ่งเป็นจุดต้ังต้นที่จะบูรณาการ	ไปถึงงาน
ในส่วนงานอ่ืนๆ	 ให้สอดรับเป้าองค์กร	 ตอบสนองเป้าหมายที่ดีขึ้น	 เช่น	
กระบวนการจัดทำาและทบทวนวิสัยทัศน์	การจัดทำากลยุทธ์	การจัดโครงสร้าง
องค์กรให้สอดรับกับกลยุทธ์ทั้งด้าน	competency	และ	capability	รวมถึง
การนำา	Best	practice	ระดับสากลมาประยุกต์ใช้	ซึ่งรางวัลคุณภาพแห่งชาติ	 
ถือเป็นรางวัลระดับโลก	(World	Class)	เนื่องจากมีพื้นฐานทางด้านเทคนิค	และ
กระบวนการตัดสินรางวัลเช่นเดียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศ

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 
“Thailand Quality Class” ประจำาปี 2561

มอบกรวยยางจราจรเสรมิสรา้งความปลอดภัยใหก้บั
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

 Thailand Quality Class 2018 : Mr.	Noppadol	Pinsupa,	president	of	IRPC	Public	Company	Limited,	received	the	“Thailand	Quality	
Class	Management	Award	(TQC)	2018”	from	Dr.	Pasu	Loharjun,	Permanent	Secretary	of	the	Ministry	of	 Industry	at	Thailand	Quality	Award	
(TQA)	2018	ceremony,	organized	by	Thailand	Productivity	Institute,	Ministry	of	 Industry.	The	award	was	presented	to	IRPC	for	 its	excellent	
management	system	and	TQA	implementation	throughout	the	organization,	from	strategic	planning	to	other	work	functions	 in	order	to	
correspond	to	the	corporate	goals	and	target	 including	 the	 formulation	and	revision	of	corporate	vision,	strategic	planning,	and	the	
design	of	organizational	structure	that	answers	to	competency	and	capability	strategy	as	well	as	applying	 international	best	practices	
within	the	organization.	Thailand	Quality	Award	 is	considered	a	world-class	award	due	to	 its	similar	technical	criteria	and	consideration	
process	to	the	Unites	States’	Malcolm	Baldrige	National	Quality	Award	(MBNQA),	which	is	a	model	for	several	national	quality	awards	 in	
more	than	90	countries	worldwide.

สหรัฐอเมริกา	หรือ	The	Malcolm	Baldrige	National	Quality	Award	 (MBNQA)	ซึ่งเป็นต้นแบบรางวัลคุณภาพแห่งชาติที่ประเทศต่างๆ	กว่า	90	ประเทศ 
ทั่วโลกนำาไปประยุกต์ใช้	 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

	 คุณปิยดา	จงพยุหะ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	สำานักกิจการองค์กร	
บริษัท	ไออาร์พีซี	จำากัด	 (มหาชน)	 ส่งมอบกรวยยางจราจรที่ผลิตจากนวัตกรรม 
เม็ดพลาสติก	Green	ABS	มีส่วนผสมของนำ้ายางธรรมชาติ	ให้กับ	พันเอก	สมพล	
ปะละไทย	ผู้อำานวยการกองยุทธการและการข่าว	หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน	
สำาหรับใช้ในกิจการงานจราจร	งานรักษาความปลอดภัยของหน่วย	และเป็นส่วนหน่ึง
ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ	ที่ผ่านมา	นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์
ของบริษัทฯ	 ท่ีใช้ทำาประโยชน์และช่วยเหลือสังคมโดยรวมได้อย่างยั่งยืน	ส่งเสริม 
ภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ	ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

 Distribution of Rubber Traffic Cones to Strengthen Security for the Territorial Defense Command	:	Mrs.	Peyada	Chongpayuha,	
Executive	Vice	President	-	Corporate	Affairs	of	 IRPC	Public	Company	Limited,	delivered	the	traffic	rubber	cones	made	from	innovative	
Green	ABS	polymers,	which	use	a	mixture	of	natural	 rubber,	 to	Colonel	Sompol	Palathai,	Director	of	Strategic	 Intelligence	Division,	 
Territorial	Defense	Command	 for	 the	use	of	 traffic	 control,	 security,	 safety	operations	and	 to	be	used	at	 the	Royal	Coronation	 
Ceremony.	Moreover,	 the	 traffic	 cones	 also	 help	 present	 the	 Company	 to	 the	 public	 by	 promoting	 sustainable	 social	 
responsibility	and	positive	corporate	 image.

IRPC UPDATE
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	 คุณนพดล	ป่ินสุภา	กรรมการผู้จัดการใหญ่	และคุณปิยดา	จงพยุหะ	

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	สำานักกิจการองค์กร	บริษัท	 ไออาร์พีซี	

จำากัด	 (มหาชน)	 ส่งมอบกรวยยางจราจรที่ผลิตจากนวัตกรรม 

เม็ดพลาสติก	Green	ABS	ท่ีมีส่วนผสมของนำา้ยางธรรมชาติ	ให้กับ	ร้อยตรี	

ปฏวิตั	ิ เปล่ียนขำา	กรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ	คณะกรรมการบรหิาร

อาคารสงเคราะห์	ทบ.	ส่วนกลาง	(เกียกกาย)	เพ่ือใช้อำานวยความสะดวก

ในการจราจร	 และความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อ

อาคารสงเคราะห์	ทบ.	ส่วนกลาง

 Distribution of Rubber Traffic Cones to Promote 

Safety at the Royal Army Government Housing :  

Mr.	Noppadol	Pinsupa,	president	of	 IRPC	Public	Company	

มอบกรวยยางจราจรเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับอาคารสงเคราะห์ ทบ.

Limited,	and	Mrs.	Peyada	Chongpayuha,	Executive	Vice	President	-	Corporate	Affairs	delivered	traffic	cones,	made	

from	innovative	Green	ABS	polymers	with	a	mixture	of	natural	rubber,	to	Lieutenant	Patiwat	Plienkham,	director	and	

assistant	secretary	to	the	board	of	directors	of	the	Royal	Army	Governement	Housing	Administration	 (Kiak	Kai),	 to	

facilitate	traffic	control	and	the	safety	of	staff	and	visitors	within	the	premises.	

	 คุณปิยดา	 จงพยุหะ	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	

สำานักกิจการองค์กร	 เป็นผู้แทนบริษัทฯ	มอบแผ่นพลาสติก

ชนิด	 Random	Copolymer	Polypropylene	จำานวน	

10,500	แผ่น	(ผลิตจากเม็ดพลาสติกจำานวน	28	ตัน)	ซึ่งเป็น

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่	 IRPC	 วิจัยและพัฒนา	ร่วมกับมูลนิธิ 

ขาเทียมฯ	เพ่ือนำาไปใช้ผลิตเบ้าขาเทียมแบบโปร่งแสง	 ซ่ึงช่างทำา

ขาเทยีมจะสามารถมองเหน็การแนบของตอขากบัเบา้ขาเทยีม	

ทำาให้สามารถผลิตขาเทียมที่ผู้พิการสามารถสวมใส่ได้ 

อย่างพอดี	ลดอาการเจ็บปวดเวลาสวมใส่	และลดระยะเวลา 

ในการผลิตขาเทียมในแต่ละคร้ัง	โดย	รศ.	นพ.วัชระ	รุจิเวชพงศธร	

เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ	ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ	ณ	มูลนิธิ

ขาเทียมฯ	อ.	แม่ริม	จ.	 เชียงใหม่

IRPC มอบผลิตภัณฑ์พลาสติก Random Copolymer Polypropylene 
ให้แก่มูลนิธิขาเทียมฯ

 IRPC Delivers Random Copolymer Polypropylene Products to the Prostheses Foundation : Mrs.	Peyada	

Chongpayuha,	Executive	Vice	President	 -	Corporate	Affairs	of	 IRPC	Public	Company	Limited,	 represented	 IRPC	 in	 

delivering	10,500	sheets	of	Random	Copolymer	Polypropylene	(produced	from	28	tons	of	plastic	pellets),	 to	Assoc.	

Prof.	Dr.	Vajara	Rujiwetpongstorn,	Secretary	General	of	 the	Prostheses	Foundation	at	 the	office	of	 the	Prostheses	

Foundation	 in	Maerim	district,	Chiangmai	province.	Random	Copolymer	Polypropylene	 is	an	 innovative	product	 

collaboratively	researched	and	developed	by	IRPC	and	the	Prostheses	Foundation	for	the	production	of	translucent	

double	sockets,	which	help	create	a	more	precise	 installation	of	prostheses,	 reduce	pain	and	discomfort,	and	take	

less	time	in	prosthesis	production.

15Your IRPC



	 คุณวนิดา	 อุทัยสมนภา	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	 

สายพาณชิยกจิและการตลาด	บรษิทั	ไออารพ์ซี	ีจำากดั	(มหาชน)	

(IRPC)	พนัเอก	(พเิศษ)	จรีะศกัดิ	์จนัทรอ์วยชยั	ทีป่รกึษา	บรษิทั	

เทคซ่า	 เอนเนอร์ยี	 จำากัด	 และคุณอัชวิน	 ชูกานี	 กรรมการ	

บรษัิท	วเีอ	เอนเนอรจ์	ีจำากดั	รว่มลงนามใน	“พธิลีงนามสัญญา

ซือ้ขายนำา้มนัเชือ้เพลงิทีไ่ดจ้ากการแปรรปูขยะพลาสตกิ”	โดยได้

รบัเกียรตจิาก	คณุนพดล	ปิน่สภุา	กรรมการผูจ้ดัการใหญ	่ IRPC	

ร่วมเป็นสักขีพยาน	ณ	ห้องสวนสน	ชั้น	 6	 ศูนย์เอนเนอร์ย่ี

คอมเพล็กซ์	อาคารบี

 IRPC Signs Agreement to Purchase Oil from Recycled Plastic Waste to Reduce Overflowing Waste :  
Miss	Wanida	Utaisomnapa,	Senior	Executive	Vice	President	–	Corporate	Commercial	and	Marketing	of	 IRPC	Public	
Company	Limited,	 together	with	Colonel	 (Special)	 Jirasak	 Jan-uaychai,	 consultant	of	Tecsa	Energy	Co.,	Ltd.,	and	 
Mr.	Ashwin	Chugani,	Director	of	V.A.	Energy	Co.,	Ltd.,	signed	the	“Purchase	Agreement	for	Oil	Produced	from	Recycled	
Plastic	Waste”	at	Suan	Son	Room,	6th	Floor,	Energy	Complex	Building	B.	The	signing	ceremony	was	witnessed	by	 
Mr.	Noppadol	Pinsupa,	President	of	 IRPC.	
	 According	to	the	agreement,	 IRPC	will	receive	300,000	-	400,000	liters	of	processed	oil	 from	plastic	waste	per	
month,	which	are	obtained	from	the	Pyrolysis	process,	reducing	560	tons	of	plastic	waste	per	month.	The	agreement	
helps	solve	plastic	waste	problems	in	a	sustainable	manner	and	supports	the	Circular	Economy	approach.

	 การลงนามดงักลา่ว	IRPC	จะไดร้บันำา้มนัแปรรปูจากขยะพลาสตกิ	300,000	–	400,000	ลติรตอ่เดอืน	เปน็นำา้มนัทีไ่ดจ้ากกระบวนการ

ไพโรไลซสิ	(Pyrolysis)	ลดปรมิาณขยะพลาสตกิได	้560	ตนัตอ่เดอืน	ชว่ยแกป้ญัหาขยะพลาสตกิไดอ้ยา่งยัง่ยนื	และสนบัสนนุแนวทางเศรษฐกจิ

หมุนเวียน	(CIRCULAR	ECONOMY)

	 คุณณิชชา	จิรเมธธนกิจ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	สายบัญชี

และการเงนิ	บรษิทั	ไออารพ์ซี	ีจำากดั	(มหาชน)	รบัรางวลัประเภท

บุคคล	Asia’s	Best	CFO	(Investor	Relations)	และคุณกัญญามาส	

ฤทธเิดช	ผูจ้ดัการฝา่ยการเงนิและนกัลงทนุสมัพนัธ	์ผูแ้ทนบรษิทัฯ	

รับรางวัลประเภทองค์กร	Best	 Investor	Relations	Company	

รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม	 ซ่ึงรางวัล	 Best	 Investor	 

Relations	Company	น้ี	IRPC	ได้รับต่อเน่ืองเป็นปีท่ี	6	สะท้อนถึง

IRPC รับรางวัล Asian Excellence 
Awards 2019

 IRPC Receives Asian Excellence Awards 2019 : Mrs.	Nidcha	Jirametthanakij,	Senior	Executive	Vice	President	

–	Corporate	Accounting	and	Finance	of	IRPC	Public	Company	Limited,	received	the	Asia’s	Best	CFO	(Investor	Relations)	

award,	and	Miss	Kanyamas	Rithidej,	Vice	President	-	Finance	and	 Investor	Relations	Department,	 received	the	Best	

Investor	Relations	Company	award	on	behalf	of	the	Company.	The	Best	 Investor	Relations	Company	award	has	been	

granted	to	 IRPC	for	the	6th	consecutive	year,	 reflecting	the	professionalism	 in	the	operations	with	responsibility	 for	

its	society,	communities,	environment	and	a	balance	of	stakeholder	management.

ศักยภาพการบริหารงานที่มีความเป็นมืออาชีพ	มีการใส่ใจสังคม	ชุมชน	สิ่งแวดล้อม	ภายใต้การดูแลกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล

IRPC ลงนามสัญญาซื้อนำ้ามันจากขยะพลาสติกแปรรูป ลดปัญหาขยะล้นเมือง
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	 บรษัิท	ไออารพ์ซี	ีจำากดั	(มหาชน)	เปน็เจา้ภาพจดัการประชมุ	

Regional	Olefins	Producers	Technical	Committee	Meeting	

(ROPTC)	ครั้งท่ี	 22	ของกลุ่มบริษัทผู้ผลิตโอเลฟินส์	 (Olefins)	 

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ภายใต้แนวคิด	“Digitalization	

Drives	Olefins	Forward”	ผนึกกำาลังสู่ยุคดิจิทัล	 เพื่อแลกเปลี่ยน

ความรู้ในกลุ่มผู้ผลิตโอเลฟินส์ในการนำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้งาน

อุตสาหกรรม	 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน	สร้างโอกาสทาง

ธุรกิจ	ตลอดจนการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ	ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ

สินค้า	และลดต้นทุนในกระบวนการต่างๆ	เพื่อรองรับต่อการเติบโต

ในอนาคต	ซึ่งหมายถึงผลกำาไรและความสามารถในการปรับตัว 

การประชุม Regional Olefins Producers Technical Committee Meeting (ROPTC) ครั้งที่ 22

 The 22nd Regional Olefins Producers Technical Committee Meeting (ROPTC)	 :	 IRPC	Public	Company	 
Limited	hosted	the	22nd	Regional	Olefins	Producers	Technical	Committee	Meeting	 (ROPTC),	held	between	24	-	26	
June	2019	at	Novotel	Suvarnabhumi	Bangkok,	under	 the	concept	of	“Digitalization	Drives	Olefins	Forward”	as	a	 
platform	to	exchange	knowledge	and	digital	technologies	between	olefins	producers	 in	the	Southeast	Asian	region.	
The	forum	allowed	olefins	producers	 to	share	their	digital	 technologies	 in	 their	manufacturing	processes	 to	help	 
increase	their	competitiveness,	create	new	business	opportunities,	new	product	development,	add	value	to	their	
products,	and	reduce	costs	 in	various	processes	 in	order	to	support	 future	growth	and	 increased	profits	with	the	
ability	to	adapt	to	the	age	of	“Digitalization”.		
	 The	ROPTC	was	organized	as	a	Best	Practice	Sharing	/	Trouble	Shooting	platform	for	olefins	manufacturers	 in	
Southeast	Asia.

ไปพร้อมกับการปฏิรูปสู่ระบบดิจิทัล	(Digitization)	โดยจัดข้ึนในระหว่างวันท่ี	24	-	26	มิถุนายน	2562	ณ	โรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ

	 ROPTC	มวีตัถปุระสงคเ์พือ่แลกเปลีย่นประสบการณท์างเทคนคิในการทำางาน	(Best	Practice	Sharing	/	Trouble	shooting)	ของ

กลุ่มบริษัทผู้ผลิตโอเลฟินส์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 IRPC Announces the Intention to Sustainably Reduce Plastic 
Waste :	Mr.	Somkiat	Lertritpuwadol,	Senior	Executive	Vice	President	-	 

Corporate	Strategy	of	IRPC	Public	Company	Limited,	represented	IRPC	at	the	press	conference	of	“The	Announcement	
of	Achievements	and	Declaration	of	 the	2nd	Year	of	PPP	Plastic	 Initiative	 in	Support	of	Sustainable	Plastic	Waste	
Reduction”.	At	the	event,	 IRPC	conjointly	announced	to	cooperate	with	all	network	sectors	of	the	society	to	drive	
and	promote	sustainable	plastic	waste	management,	create	knowledge	and	understanding	about	plastics	 in	order	to	
change	habits	 regarding	waste	management,	while	creating	new	mentality	 for	Thai	people	to	be	more	concerned	
about	waste	problems,	and	to	keep	making	positive	changes	to	the	society.	The	event	was	arranged	by	the	Thailand	
Business	Council	 for	Sustainable	Development	(TBCSD).

	 คุณสมเกยีรต	ิเลิศฤทธิภู์วดล	รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ	่สายกลยทุธอ์งคก์ร	เปน็

ผูแ้ทน	บรษิทั	ไออารพี์ซ	ีจำากดั	(มหาชน)	รว่มงานแถลงขา่ว	“ผลงานและการประกาศ

เจตนารมณ์	PPP	Plastic	 ปี	2	สานต่อปณิธานลดขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน”	และ

ประกาศเจตนารมณ์ที่จะร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนของสังคม	ขับเคลื่อนและ 

ส่งเสริมการจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน	สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลาสติก	

เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้องในการจัดการขยะ	สนับสนุนการสร้างค่านิยมใหม่

ให้คนไทย	สร้างสังคมที่มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาขยะ	 เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของ

โครงการในการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อมในทางที่ดีขึ้น	จัดโดย	สภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย	และองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	(TBCSD)	

IRPC ร่วมประกาศเจตนารมณ์ลดขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน
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แนวโน้มการผลิตกระแสไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์จากโซลาร์ฟาร์ม

ลอยนํ้า (Floating Solar Farm)

นวัตกรรมพลังงานทดแทน

IRPC’s HDPE for Solar Floating

เพื่อโลก...เพื่อคุณ

	 โซลาร์ฟาร์มลอยนำ้า	 ในตลาดโลกเริ่มมีการเติบโตขึ้นอย่าง

รวดเร็วตั้งแต่ปี	2018	จากปริมาณการใช้วัตถุดิบหลักพลาสติกชนิด 

พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง	(High	Density	Poly	Ethylene:	HDPE)	

ซึ่งมีปริมาณการใช้	HDPE	สูงมากในจีน	 เกาหลีใต้	 อินเดีย	 และ

เวียดนาม	โดยในประเทศไทยยังมีการเติบโตในโครงการผลิตกระแส

ไฟฟ้าจากโซลาร์ฟาร์มจำานวน	4,322	ตัน	สำาหรับใช้ในการผลิตไฟฟ้า	

65	เมกะวัตต์

	 IRPC	เปน็ผู้ผลติปโิตรเคมคีรบวงจรแหง่แรกของภมูภิาคเอเชีย

ตะวนัออกเฉยีงใต	้มปีระสบการณก์ารผลติเมด็พลาสตกิ	HDPE	ตัง้แต่

ปี	 2529	ยาวนานกว่า	 30	 ปี	 ได้ให้การสนับสนุนการใช้ศักยภาพ

พลังงานแสงอาทติยซ์ึง่เปน็พลังงานทางเลือกทีป่ระเทศไทยมศีกัยภาพ

สูง	โดยวางแผนติดตั้งโครงการโซลาร์ฟาร์มลอยนำ้าบนพื้นที่บ่อนำ้าดิบ

ของบริษัทจำานวน	200	 ไร่	 เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า	12.5	 เมกะวัตต์	 

ใช้ใน	Polypropylene	plant	ซึ่งใช้วัตถุดิบในการผลิตทุ่นลอยนำ้า 

จากเมด็พลาสตกิเกรดพเิศษของบรษัิททีไ่ดพ้ฒันาข้ึนใหม้คีวามทนทาน	

สามารถใช้งานภายนอกได้ยาวนานถึง	25	ปี

Trends in Solar Power Generation from Floating Solar 

Farm

	 The	global	market	growth	of	floating	solar	 farms	

has	been	rapidly	 increasing	since	2018	due	to	the	high	 

consumption	of	High	Density	Poly	Ethylene	(HDPE)	as	a	

main	 raw	material	 for	 the	production	of	

buoys,	especially	in	China,	South	Korea,	India	

and	Vietnam.	In	Thailand,	there	is	a	growth	of	

4,322	tons	of	solar	 farm	production	 for	 the	

generation	of	65	megawatts	of	electricity.

	 IRPC	 is	 the	 first	 fully	 integrated	 

petrochemical	producer	 in	Southeast	Asia	

with	experience	 in	 the	production	of	HDPE	

for	more	than	30	years,	since	1986.		IRPC	has	

been	 supporting	 the	use	of	 solar	energy,	

which	is	an	alternative	energy	with	the	highest	

potential	 in	Thailand,	by	planning	to	install	a	
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HDPE สีเทา สำาหรับผลิตทุ่นโซลาร์ลอยนำ้า
การผสมผสานกันของสารคงรูปประสิทธิภาพสูงหลายชนิด	
(stabilizers)	 เพื่อผลิตทุ่นโซลาร์ลอยนำ้าท่ีมีความทนทาน
เป็นเยี่ยมต่อแสงยูวี	 มีความเสถียรต่อความร้อนสูง	 และ
มีอายุการใช้งานยาวนาน

เทคโนโลยีการขึ้นรูป HDPE แบบ Bimodal 
ของ IRPC
วัตถุดิบท่ีใช้ผลิตทุ่นโซลาร์ลอยนำา้ของ	IRPC	คือ	แม่พิมพ์เป่า	
HDPE	ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี	 Hostalen’s	 Bimodal	 
ที่ทันสมัยด้วยการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา	 (catalyst)	และสาร 
ที่ทำาให้คงรูป	 (stabilizers)	ประสิทธิภาพสูงซ่ึงออกแบบ 
เป็นพิเศษสำาหรับกระบวนการขึ้นรูปโดยการเป่า

ข้อได้เปรียบของเรซิ่นแม่พิมพ์เป่าแบบ  
Bimodal แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงที่สำาคัญ
หลายด้าน ได้แก่
•	ทนทานต่อการปริแตกจากแรงกดในสภาพแวดล้อม	(ESCR)
•	รับนำ้าหนักได้มาก
•	ทนทานต่อแรงกระแทก
•	ไม่มีกลิ่นเหม็น
•	อายุการใช้งานยาวนาน
•	นำ้าหนักเบา	ทำาให้ห่อบรรจุได้ง่าย

ทำาไม HDPE ของ IRPC Polimaxx จึงเป็นสีเทา
เนื่องจากวัสดุสีดำาหรือสีเข้มโดยทั่วไปจะดูดความร้อนได้
มากกว่าวัสดุที่มีสีขาวหรือสีอ่อนประมาณ	2-6	%	ดังน้ัน	
ประสิทธิภาพของแผงโซลาร์	PV	จะลดลงเมื่ออุณหภูมิของ
มันเพิ่มขึ้น	ทำาให้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ลดลง

คุณประโยชน์
•	ทนทานเป็นเยี่ยมต่อแสงยูวี
•	เหมาะกับสภาวะแวดล้อมภายนอก
•	ทนทานต่อแรงกระแทกสูง
•	มีความเสถียรต่อความร้อนสูงและทนต่อการแตกร้าว
จากการรับแสงแดด
•	ลดอาการล้าของวัสดุและต้านทานแรงกระแทกจากคล่ืนในนำา้
•	อายุการใช้งานนานกว่า	25	ปี
•	เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ทั้งยังเป็นวัสดุที่ใช้กับอาหารได้

ความท้าทาย
•	เป็นผู้ให้บริการระบบทุ่นโซลาร์ลอยนำ้ารายใหม่
•	ขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทนเพื่อลด
การใช้คาร์บอนเครดิตในอุตสาหกรรมของประเทศไทย

floating	solar	farm	on	the	company’s	

200	rais	of	 reservoir	 to	produce	12.5	

megawatts	of	electricity	 to	be	used	

in	 the	 Polypropylene	 plant.	 The	

buoys	for	the	floating	solar	panels	are	

produced	from	specialty-grade	polymers	

developed	by	 the	Company,	which	

has	high	durability	of	up	to	25	years.

Grey HDPE for Solar Floating
A combination of high efficient stabilizers 

for excellent UV resistance, high thermal stability, and long 

service life

IRPC’s Bimodal HDPE Process 
Technology
	 IRPC	Floating	Material	 is	blow	molding	HDPE	Floating	solar	
manufactured	by	an	advanced	Hostalen’s	bimodal	 technology	
with	 a	 high	 efficiency	 catalyst	 and	 stabilizers	 specifically	 
designed	for	blow	mould	application.

Advantage of Bimodal blow molding resins represent 
a significant improvement in
•	Environmental	stress	crack	resis 
	 tance	(ESCR)
•	Load	resistance
•	Drop	impact	strength
•	No	bad	odor
•	Longer	service	life
•	Ability	to	lightweight	packages

WHY IRPC POLIMAXX IS GREY COLOR?
	 Because	black	or	dark	objects	generally	absorb	more	heat	
than	white	or	pale	objects,	 roughly	2-6%.	The	efficiency	of	solar	
PV	panel	decreases	as	 its	temperature	 increases	–	reducing	their	
overall	power	generation.

Benefits
•	Excellent	UV	resistance
•	Suitable	for	outdoor	applications
•	Durability	with	high	 impact	strength
•	High	thermal	stability	and	resistance	
	 to	crack	when	exposed	to	the	sun	light
•	Anti-fatigue	and	wave	resistance		
•	Long	service	life	over	25	years
•	Environmental	friendly:	 food	grade	material

Challenge

•	New	entry	of	floating	solar	system	provider
•	Drive	the	renewable	energy	utilizing	for	reducing	carbon	credit	
	 in	Thailand	industry
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โครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
ประจำาปี 2562

	 ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นสนใจเข้าร่วมโครงการฯ	มากกว่า

จำานวนท่ีกำาหนด	บรษิทัฯ	จะทำาการคดัเลอืกผูส้มัครโดยวธิสีุม่

เลือกรายชื่อ	 (Random)	พร้อมประกาศรายช่ือผู้ถือหุ้น 

ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ	ผ่านทางเว็บไซต์ของ 

บริษัทฯ	www.irpc.co.th	ในวันศุกร์ที่	27	กันยายน	2562

	 อน่ึง	 เนื่องจากมี ผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ	 จำานวนมาก	 

เพือ่เปน็การปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนั	ตามหลกัการ

กำากบัดแูลกิจการทีด่	ีบรษิทัฯ	จงึขอสงวนสทิธิใ์นการคดัเลอืก

ผูถ้อืหุน้เขา้รว่มโครงการฯ	โดยใหส้ทิธิผ์ูถ้อืหุน้ทา่นละ	1	สทิธิ	์

(บริษัทฯ	 ไม่สามารถอนุญาตให้ผู้ติดตาม	 หรือผู้ถือหุ้นที่ 

ไม่ได้รับการคัดเลือก	 เข้าร่วมโครงการได้	รวมถึงไม่สามารถ

โอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น)	 และขอสงวนสิทธิ์การคัดเลือกสำาหรับ 

ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่เคยได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ	เท่านั้น

	 บริษัท	 ไออาร์พีซี	 จำากัด	 (มหาชน)	 กำาหนดจัด

โครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ	ประจำาปี	

2562	ในลักษณะเดินทางไปและกลับในวันเดียว	จำานวน 

ผู้ถือหุ้น	 250	 คน	 ในวันพุธที่ 	 16	 ตุลาคม	 2562	 

โดยม	ีรายละเอียดกำาหนดการเดินทางและในสมคัรเขา้ร่วม 

โครงการฯ	 ปรากฏตามเอกสารท่ีแนบมาพร้อมกันนี้ 	

บริษัทฯ	ขอเชิญผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียน 

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ณ	วันปิดสมุดทะเบียน	ในวันท่ี	27	

กุมภาพันธ์	 2562	ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ	มายัง

บริษัทฯ	ทางแบบบริการธุรกิจตอบรับภายในวันศุกร์ที่	20	

กันยายน	2562
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	 06.00	น.	 ลงทะเบียน	ณ	บริเวณชั้น	G	ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์	อาคารซี	 (อาคาร	EnCo	C)

	 07.00	น.	 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ

	 11.30	น.	 รับประทานอาหารกลางวัน

	 13.15	น.	 ชมวีดิทัศน์แนะนำาบริษัทฯ	กจญ.	กล่าวต้อนรับคณะผู้ถือหุ้น	ผู้บริหารบรรยายสรุปกิจการ

	 	 ของบริษัทฯ	ถาม-ตอบ

	 15.00	น.	 เยี่ยมชมโรงงานและโครงการลงทุนในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

	 	 (IRPC	Eco-Industrial	Zone)	นำาชมและบรรยายโดยผู้บริหารฯ	บนรถบัส

	 16.30	น.	 เดินทางกลับ

	 19.30	น.	 ถึงกรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ

 * กำ�หนดก�รอ�จเปลี่ยนแปลงได้ต�มคว�มเหม�ะสม

กำาหนดการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
ประจำาปี 2562 วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562

	 1.	ผู้ถือหุ้นได้สิทธิ์ท่านละ	1	ที่นั่ง	ให้สิทธิ์เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการฯ	เท่านั้น

	 2.	เป็นผู้ถือหุ้นตามรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ณ	วันปิดสมุดทะเบียนในวันท่ี	27	กุมภาพันธ์	2562

	 3.	ผูถ้อืหุ้นนติบุิคคลตอ้งจัดทำาหนงัสอืมอบอำานาจ	ลงนามถกูต้องครบถว้นพรอ้มแนบเอกสารการจดทะเบยีนนติบิคุคล

เป็นหลักฐานประกอบการมอบอำานาจด้วย

	 4.	 ส่งใบสมัครกลับมายังบริษัทฯ	ภายในวันศุกร์ที่	 20	กันยายน	2562	 (ใช้วันประทับตราไปรษณีย์)	 ผ่านทาง 

แบบบริการธุรกิจตอบรับ	บริษัทฯ	จะไม่รับพิจารณาใบสมัครที่ส่งโดยวิธีอื่น

	 5.	 ในกรณีที่มีผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ	มากกว่า	250	ราย	บริษัทฯ	จะสุ่มเลือกรายชื่อ	 (Random)	ประกาศ 

รายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	www.irpc.co.th	ในวันศุกร์ที่	27	กันยายน	2562

	 6.	บริษัทฯ	จะโทรศัพท์ติดต่อกลับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่มีชื่อตามประกาศเพื่อยืนยันการเดินทางในวันและเวลาทำาการของ 

บรษิทัฯ	ระหวา่งวนัที	่30	กนัยายน	2562	ถงึ	4	ตลุาคม	2562	และในกรณไีม่สามารถตดิตอ่ได	้จะถอืวา่ทา่นสละสิทธิ	์และ

จะติดต่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในรายชื่อสำารองลำาดับถัดไป

	 7.	กรณีท่ีท่านมีโรคประจำาตัว	แพ้อาหารบางชนิด	หรืออื่นๆ	กรุณานำายาติดตัวไปด้วย	พร้อมกับแจ้งให้บริษัทฯ	 

ทราบล่วงหน้า

	 8.	บริษัทฯ	ขอสงวนสิทธิ์	 :

	 	 8.1.	ไม่พิจารณาแบบตอบรับที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน	ไม่ชัดเจน	หรือไม่สามารถติดต่อได้

	 	 8.2.	ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นพาผู้ติดตามเดินทางไปด้วยอย่างเด็ดขาด

	 	 8.3.	ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นเดินทางแทน

	 	 8.4.	บริษัทฯ	สามารถเปลี่ยนแปลงกำาหนดการเดินทางตามเอกสารแนบได้ตามความเหมาะสม

	 9.	กรุณานำาบัตรประชาชนมาด้วย	เพื่อลงทะเบียนในวันเดินทาง

เงื่อนไขการสมัคร
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จดุลงทะเบียน	ณ	บรเิวณชัน้	G	ศนูยเ์อนเนอร์ยีค่อมเพลก็ซ์	อาคาร	ซี	ถนนวภิาวดีรังสติ	แขวงจตุจกัร	เขตจตจุกัร	 

	 	 	 	 กรุงเทพฯ	10900

ติดต่อสอบถามโทร.	02-765-7000	ต่อ	7912,	7924,	7936,	7909,	7961,	7925,	7929	

หมายเหตุ	 :	 		 เนื่องด้วยบริเวณที่จอดรถของอาคาร	ENCO	มีพื้นที่จำากัด	เพื่อความสะดวก	โปรดใช้บริการ

	 	 	 	 -	ขนส่งสาธารณะ	รถไฟฟ้า	BTS	(สถานีหมอชิต)	

	 	 	 	 -	รถไฟฟ้า	MRT	(สถานีพหลโยธิน)

	 	 	 	 -	รถประจำาทางผ่านถนนวิภาวดีรังสิต	สาย	3	/	29	/	52	/	69	/	187	/	ปอ.504	/	ปอ.510	/	ปอ.555	

	 	 	 	 	 ผ่านถนนกำาแพงเพชร	2	สาย	77	/	ปอ.170	/	ปอ.509
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ใบสมัครเข้าร่วมโครงการผู้ถอืหุ้นเยี่ยมชมกิจการ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2562 

ข้าพเจ้า (นาย /นาง/นางสาว/บริษัท )............................................................................................................................ 

บตัรประจ าตวัประชาชนเลขที่..........................................................................................................อาย.ุ....................ปี 

ที่อยูปั่จจบุนัเลขท่ี..........................ถนน.........................................ต าบล/แขวง............................................................. 

อ าเภอ/เขต..................................................จงัหวดั..................................................................................................... 

หมายเลขโทรศพัท์ ที่บ้าน.......................................................... ที่ท างาน..................................................................... 

มือถือ................................................... ไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์ (e-mail) : .................................................................. 

เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไออาร์พซี ีจ ากดั (มหาชน) 

 บคุคลธรรมดา  จ านวน .....................................หุ้น (ไมส่ามารถโอนสทิธิให้ผู้อื่นได้) 

 นิติบคุคล  จ านวน .....................................หุ้น มอบอ านาจให้  (นาย/นาง/นางสาว)......................................... 

............................................................................บตัรประจ าตวัประชาชนเลขท่ี............................................................. 

อาย.ุ.................ปี ที่อยูปั่จจบุนัเลขที่......................ถนน.................................ต าบล/แขวง.............................................. 

อ าเภอ/เขต.............................จงัหวดั.........................หมายเลขโทรศพัท์ ที่บ้าน.............................................................. 

ที่ท างาน.............................................มือถือ...................................เป็นตวัแทนของบริษัทไปเยี่ยมชมกิจการในครัง้นี ้

ข้าพเจ้าขอแจ้งข้อมลูสว่นตวัที่จ าเป็นให้บริษัทฯ ทราบ......................................................................................................     

       โรคประจ าตวั………………………    อาหารท่ีแพ้ / ไมรั่บประทาน. 

 ขอให้จดัอาหารมงัสวิรัติ     ขอให้จดัอาหารส าหรับมสุลมิ         

ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเง่ือนไขการสมคัรเข้าร่วมโครงการฯ และขอรับรองว่าข้อความในใบสมคัรฉบบันีเ้ป็นความจริงทุก
ประการ 

ลงช่ือ............................................................ผู้ ถือหุ้น 

                         (.....................................................) 

                                           วนัท่ี .......... /............./.......... 

 

 
 
เมื่อกรอกใบสมคัรเสร็จเรียบร้อยแลว้กรุณาส่งกลบับริษัทฯ ทางไปรษณีย์ภายในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 

โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจากวนัประทบัตราไปรษณีย์ 

สงวนสิทธ์ิเฉพาะผู้ถือหุ้นท่ียังไม่เคยเข้าร่วมโครงการฯ เท่านัน้ และต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีรายช่ือในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 

23Your IRPC



บร�ษัท ไออารพ�ซี จำกัด (มหาชน)
555/2 ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ อาคาร บี ชั้น 6 ถนนว�ภาวดีรังส�ต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 66(0)2765-7000, 66(0)2765-7777 โทรสาร 66(0)2765-7001 เว็บไซต : www.irpc.co.th อีเมล : corp.branding@irpc.co.th
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